Documentació a presentar en el moment de formalitzar la preinscripció



Imprès oficial de sol·licitud.
Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la
filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.



Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a
o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es
tracta de persones estrangeres. Si es tracta d’estrangers comunitaris,
document d’identitat del seu país d’origen.



Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna si en té. De manera
extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes
estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de
família del país d’origen o documentació alternativa que es pugui
aportar.

Documentació a presentar només si s'al·lega


Renda per càpita de la unitat familiar documentació acreditativa de ser
beneficiari de la renda mínima d'inserció.



Proximitat del domicili de l'alumne/a o proximitat del lloc de treball del
pare, mare o tutor en el cas que l'adreça que figuri en el DNI no
coincideixi amb la del full de sol·licitud, fotocòpia del certificat o volant
municipal de convivència de qui tingui la pàtria potestat o tutela de
l'alumne i resguard de la renovació del DNI o comunicació amb registre
d'entrada del canvi de domicili a la delegació del govern, en el cas de
persones estrangeres.



En el cas del domicili del lloc de treball, s'acreditarà amb una còpia del
contracte laboral o d'un certificat de l'empresa. En el cas dels
treballadors en el règim d'autònoms s'acreditarà amb còpia del formulari
model 036 i 037.



Existència de germans al centre o de pares o tutors legals que hi
treballen, el centre fa la comprovació.



Original i fotocòpia certificat o targeta acreditativa de discapacitat de
l'alumne/a, pare, mare, tutor, tutora o germans. Expedit pel Departament

de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres
comunitats autònomes..


Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió
d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les
classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de
retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat



Original i fotocòpia carnet família nombrosa o monoparental, vigent.

